
O Espírito Santo é melhor com você

O Colégio Espírito Santo é uma ESCOLA VIVA atenta aos desafios de formar jovens
para um mundo em constante transformação. Conta com uma ampla e moderna
infraestrutura e investe em um grupo de professores competentes e comprometidos com a
Educação.  A proposta pedagógica promove o desenvolvimento intelectual, social e
emocional dos estudantes possibilitando-lhes uma formação integral, que alia a dimensão
humana à excelência acadêmica.

Clique aqui e faça um tour virtual

Cursos:

● Educação Infantil
● Ensino Fundamental
● Ensino Médio
● Sistema Integral:  Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)
● Turno da manhã: atividades do Sistema Integral  (apoio pedagógico e atividades

diversificadas: Natação, Capoeira, Circo, Teatro e Música );
● Turno da tarde: Curso Regular.
● Sistema Integral: Ensino Fundamental (6º e 7º ano)
● Turno da tarde: atividades do Sistema Integral (apoio pedagógico e atividades

diversificadas: teatro, ioga, aulas de esportes e jogos de raciocínio).
● Turno da manhã: Curso Regular.

Orientações:

O processo de admissão de novos alunos é feito por meio de avaliação dos
conhecimentos e habilidades em:

● Língua Portuguesa (leitura e interpretação);
● Produção de Texto;
● Matemática;

Conteúdo Programático:

● Ensino Fundamental dos Anos Finais - 6º ao 9º ano - Clique aqui para visualizar
● Ensino Médio - Clique aqui para visualizar

Documentos necessários:

O responsável pelo candidato deverá fazer a inscrição no site
www.colegioespiritosanto.com.br e entregar na Secretaria do Colégio ou enviar por e-mail
(secretaria@cessp.com.br)os documentos indicados a seguir:

● cópia da Certidão de Nascimento;
● cópia do RG (se tiver);
● cópia do CPF;

http://cessp.com.br/tour_virtual/index.html
http://cessp.com.br/documentos/habilidades-sondagem2022-EF2.pdf
http://cessp.com.br/documentos/habilidades-sondagem2022-EM.pdf
http://www.cessp.com.br/
http://www.cessp.com.br/


● declaração de Escolaridade (Educação Infantil ao Ensino Médio) com carimbo
de autorização de funcionamento da escola de origem;

● ultimo boletim escolar para os alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio
- condição para obter o resultado da avaliação diagnóstica;

● comprovante de inscrição autenticado pelo banco - Taxa: R$ 50,00 (cinquenta reais).

No dia 25 de setembro, às 10 horas haverá uma reunião com Diretoria e Coordenação
para apresentação da Proposta Pedagógica.

Entrevista: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio:  conforme
agendamento com a Coordenadora Pedagógica.

Resultado: Será encaminhado para o e-mail cadastrado na inscrição.

* Inscrição e matrícula conforme disponibilidade de vagas.


